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NEWSLETTER 
 

SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO 

EUROPEIA (3.º TRIMESTRE DE 2017) 

SUMÁRIO 

Pretende-se, com a presente Informação Fiscal, apresentar uma síntese 

trimestral dos principais Acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça 

da União Europeia relacionados com o domínio da Fiscalidade, 

analisando, caso a caso, o impacto e o contributo que tais decisões 

poderão vir a ter, do ponto de vista nacional. 
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1. 

NÚMERO DO PROCESSO: C-6/16 

NOME: Eqiom e Enka 

DATA: 7 de Setembro de 2017 

ASSUNTO: Isenção de retenção na fonte dos dividendos de pessoas colectivas 

controladas por não residentes da União Europeia  

 

FACTOS 

A Euro Stockage (actual Eqiom) distribuiu em 2005 e 2006 dividendos à sua sociedade-

mãe, Enka, os quais foram sujeitos à retenção na fonte imposta pela Administração fiscal 

francesa.  

Nesta sequência a sociedade-mãe e a sua filial requereram a aplicação do benefício da 

isenção de retenção na fonte prevista no artigo 5.º da Directiva Mães-Filhas (em vigor à 

data dos factos, a Directiva 90/435/CEE).  

No entanto, tal pedido foi indeferido com base nas regras relativas às retenções na fonte 

aplicáveis à distribuição de dividendos, previstas no Código Geral dos Impostos francês.  

Com efeito, esta disposição prevê a não aplicação da isenção de retenção na fonte caso 

o beneficiário dos dividendos distribuídos seja uma pessoa colectiva controlada, directa 

ou indirectamente, por um ou mais residentes de Estados terceiros, salvo se esta pessoa 

colectiva justificar que a cadeia de participações não tem como objectivo principal, ou 

como um dos seus objectivos principais, beneficiar da isenção. 

Nestes termos a Administração fiscal francesa recusou reconhecer a referida isenção 

pelo facto da filial (Euro Stockage) ser controlada por uma sociedade estabelecida num 

país não membro da União Europeia, e pela ausência de prova da não existência de abuso 

fiscal.  

Nesta sequência, após seguir os trâmites processuais legalmente previstos, a situação 

foi submetida pelas referidas sociedades, em sede de recurso, ao Conseil d’Etat. 
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Nesse âmbito, as Recorrentes alegaram que a legislação fiscal francesa mencionada é 

incompatível com o direito da União e com a Directiva Mães-Filhas (Directiva n.º 

90/435/CEE). 

Confrontado com esta problemática, o Conseil d’Etat  decidiu requerer a intervenção do 

Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) para determinar se a autoridade fiscal de 

um Estado Membro, neste caso a França, pode recusar a isenção sobre os dividendos 

pagos por uma sociedade estabelecida em França a uma empresa estabelecida noutro 

Estado-Membro, a saber, o Luxemburgo, com o fundamento de que a sociedade 

luxemburguesa é controlada por uma sociedade estabelecida num país não pertencente 

à União Europeia (neste caso a Suíça) e que não demonstrou a ausência de abuso fiscal. 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

O Tribunal começou por lembrar que a Directiva Mães-Filhas não impede a existência de 

disposições nacionais que, para evitar fraudes e abusos fiscais, recusam a isenção de 

retenção na fonte quando a sociedade beneficiária pertence a uma estrutura cujo 

objectivo primeiro é beneficiar de vantagens fiscais.  

Contudo, o Tribunal de Justiça também considera que a legislação francesa, ao impor ao 

beneficiário dos dividendos a obrigação de provar que a cadeia de participação não teve 

por objectivo principal alcançar uma vantagem fiscal, vai além do necessário e do exigido 

para evitar fraudes e abusos.  

Ou seja, a norma francesa em análise imputou o ónus da prova da ausência de abuso e 

fraude fiscal ao destinatário de dividendos, sem que as autoridades fiscais estejam 

obrigadas a fornecer indícios suficientes de tal violação. 

Neste contexto, a legislação em causa configura uma presunção geral de fraude e abuso 

e prejudica o objectivo prosseguido pela Directiva Mães-Filhas, relativamente à 

prevenção da dupla tributação dos lucros distribuídos por uma sociedade afiliada à sua 

sociedade‑mãe. Ora, na prática, restringe a liberdade de estabelecimento, através da 

implementação pela França de um regime menos “atraente”.  
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O Tribunal considerou, assim, que a recusa do beneficio da isenção de retenção na fonte 

exigindo, por parte do beneficiário, a prova da legitimidade da operação não constituía 

um meio apropriado para lutar contra abusos e fraudes fiscais.  

Pelo que, o objectivo da luta contra a fraude e a evasão fiscais invocado pela República 

Francesa no processo principal não pode justificar a restrição às liberdades de 

estabelecimento e circulação dos capitais. 

DECISÃO 

Por todo o exposto, concluiu o Tribunal de Justiça que a norma da Directiva Mães-Filhas 

que prevê a possibilidade de aplicação das normas nacionais necessárias à prevenção 

da Fraude e abuso fiscais e a liberdade de estabelecimento prevista no Tratado de 

Funcionamento da União Europeia devem ser interpretados no sentido de que se opõem 

a uma legislação fiscal nacional que faz depender a atribuição de uma vantagem fiscal à 

condição que a sociedade-mãe estabelece uma cadeia de participações que não tem 

como objectivo principal ou como um dos seus objectivos principais tirar vantagem da 

dita isenção.  

Ou seja, o Tribunal refuta a consideração segundo a qual um Estado Membro pode 

recusar a isenção de retenção na fonte sobre os dividendos distribuídos por uma 

sociedade afiliada residente a uma sociedade‑mãe não residente detida directa ou 

indirectamente por residentes de Estados terceiros. 

IMPLICAÇÕES NO DIREITO PORTUGUÊS 

Primeiro, cumpre salientar que a Directiva Mães-Filhas já não está em vigor, na versão 

analisada nesta decisão, tendo sido alterada por várias Directivas sucessivas, estando 

hoje em vigor a versão introduzida pela Directiva 2011/96/UE que, nesta matéria, 

manteve a isenção ora em apreço.  

Sendo assim, no ordenamento jurídico português, a decisão Eqiom, mantem afastada a 

possibilidade de a Administração fiscal exigir do beneficiário dos dividendos a prova de 

que o objectivo principal não é a obtenção de tal benefício.  
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Nestes termos, a jurisprudência Eqiom afasta o reconhecimento de uma presunção 

geral de fraude e abuso fiscais e correlativamente confere ao contribuinte uma garantia 

suplementar através da obrigação da Administração fiscal de justificar a recusa de 

vantagem fiscal com suspeitas concretas de abuso ou fraude fiscal. 

 

2. 

NÚMERO DO PROCESSO: C-648/15 

NOME: República da Áustria vs. República Federal da Alemanha 

DATA: Acórdão de 12 de Setembro de 2017 

ASSUNTO: Conceito de “créditos com participação nos lucros” 

 

FACTOS 

Em causa no processo que deu origem a este Acórdão de 12 de Setembro de 2017, está 

a definição, para efeitos de atribuição de competência para tributar, do conceito de 

“créditos com participação nos lucros” 

O Bank Austria AG, sociedade com sede na Áustria, adquiriu títulos ao Landesbank NRW, 

sociedade com sede na Alemanha. 

Os títulos adquiridos têm determinadas características, tais como: 

(i) o direito a um pagamento anual, em percentagem fixa do seu valor nominal; 

(ii) a redução do seu montante no caso do pagamento anual ser susceptível de gerar 

um prejuízo contabilístico; 

(iii) o direito ao pagamento de retroactivos nos anos posteriores, desde que essa 

compensação não gere prejuízos contabilísticos; 

(iv) o pagamento dos juros e o pagamento dos retroactivos são prioritários em relação 

à dotação para reservas e os pagamentos aos garantes; e 

(v) exclusão de participação nas receitas da liquidação da sociedade emitente. 
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Ora, nos termos da Convenção de Dupla Tributação (“CDT”) celebrada entre a Áustria e 

a Alemanha, os rendimentos sob a forma de juros são tributados, exclusivamente, no 

Estado de residência do seu beneficiário. Por outro lado, a mesma Convenção considera 

que os rendimentos provenientes de direitos ou créditos de participação nos lucros 

podem ser tributados no Estado da fonte, e ao abrigo da legislação desse Estado.  

Face às regras previstas na CDT, a Áustria considera que os títulos em causa não 

implicam uma participação nos lucros, tendo, consequentemente, competência 

exclusiva para tributar.  

Contudo, a Alemanha perfilha o entendimento contrário, afirmando o seu direito a 

tributar, por considerar estarem em causa rendimentos provenientes de um direito de 

participação nos lucros, sendo susceptíveis de tributação no país de origem. 

Atenta a divergência na qualificação dos rendimentos em causa, a questão foi colocada 

ao o TJUE. 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

O TJUE considera que o conceito controvertido deverá ser interpretado, não de forma 

unilateral pelos Estados envolvidos, mas antes, de acordo com os métodos próprios do 

direito internacional.  

Assim, deverá ser feita uma interpretação de boa-fé, de acordo com o sentido comum a 

atribuir aos termos e expressões no contexto da CDT e, bem assim, à luz do seu objecto 

e fim. 

No que diz respeito ao sentido comum a atribuir à expressão “participação nos lucros”, 

o Tribunal de Justiça nota que tanto a linguagem corrente como as normas de 

contabilidade geralmente reconhecidas remetem para um sentido que implica a 

propensão para receber uma parte (indeterminada) dos resultados positivos da 

exploração anual de uma empresa. Por conseguinte, a expressão refere‑se aos produtos 

financeiros cuja remuneração varia, pelo menos parcialmente, em função do montante 

dos lucros anuais do devedor.  
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Tal interpretação é confirmada pela análise contextual do conceito, que se insere antes 

de uma enumeração destinada a exemplificá-lo, da qual, constam três tipos de 

instrumentos financeiros cuja característica comum é o facto de a sua remuneração 

variar em função dos lucros anuais do emissor. 

Neste contexto interpretativo, a convenção germano-austríaca contém uma derrogação 

à regra geral da tributação dos juros, permitindo que os juros produzidos por um crédito 

com participação nos lucros sejam, também, tributados pelo Estado em que têm origem.  

Cabe, assim, ao Estado de residência do beneficiário desses juros eliminar a dupla 

tributação imputando o imposto já cobrado por retenção na fonte nos outros impostos 

devidos pelo titular do crédito. 

Sendo que a norma em causa consiste numa derrogação à repartição de competência 

de tributação acordada relativamente aos juros a mesma deve ser interpretada de forma 

restritiva. 

DECISÃO 

Assim sendo, o conceito em questão deve ser interpretado no sentido de nele não 

estarem incluídos os títulos como os que estão em causa, pelo que Áustria terá o direito 

a tributar de forma exclusiva o rendimento deles derivado. O Tribunal de Justiça 

determinou que a Áustria e a Alemanha deverão tirar desta interpretação as devidas 

consequências, cooperando lealmente. 

IMPLICAÇÕES NO DIREITO PORTUGUÊS 

Atendendo a esta decisão, apesar de nas CDT nas quais Portugal é um dos Estados 

contratantes não existir, regra geral, a mesma norma relativamente a juros, deverá, 

quando, no contexto da aplicação de regras de uma CDT que suscitem semelhantes 

divergências interpretativas, ter em conta os critérios interpretativos ora adoptados 

pelo Tribunal de Justiça. 
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3. 

NÚMERO DO PROCESSO: C‑605/15 

NOME: Aviva 

DATA: 21 de Setembro de 2017 

ASSUNTO: Isenção na Directiva do IVA no âmbito das prestações de serviços 

efectuadas por agrupamentos autónomos de pessoas, no domínio dos seguros 

 

FACTOS 

O pedido prejudicial foi apresentado no âmbito de litígio que opõe a sociedade Aviva 

Towarzystwo Ubezpieczén na Zycie S.A. w Warszawie (doravante “Aviva”) e o Ministério 

das Finanças da Polónia, relativo à aplicação da Lei Polaca que regula o imposto sobre 

bens e serviços e a Lei relativa ao IVA, a qual transpôs para aquele ordenamento jurídico 

as disposições constantes da Directiva do IVA (Directiva 2006/112). 

Em causa, no litigio, está o âmbito de aplicação da isenção prevista na Directiva do IVA 

(Directiva 2006/112) para as actividades de interesse geral prestadas por 

agrupamentos autónomos de pessoas (“AAP”), em especial, no domínio dos seguros e 

da actividade seguradora. 

A sociedade Aviva faz parte de um grupo de sociedades designado pelo mesmo nome, 

que presta serviços em vários Estados-membros, e cuja actividade principal é a 

prestação de serviços na área dos seguros, designadamente, a constituição de 

programas de poupança a longo prazo, de gestão de fundos e de seguros. 

O referido grupo de sociedades pretende criar centros de apoio à actividade, os quais, 

teriam como principal missão a prestação de serviços directamente indispensáveis à 

actividade de seguros, entre os quais, serviços de recursos humanos, financeiros, 

informáticos e contabilísticos. 

A estrutura pretendida, integrada no desenvolvimento da actividade em diversos 

Estados-membros, pela Aviva, passa pela criação de um agrupamento europeu de 

interesse económico, sem fins lucrativos, e cujos membros serão, em exclusivo, 

sociedades do grupo Aviva. 
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A Aviva solicitou ao Ministro das Finanças da Polónia que se pronunciasse acerca da 

aplicabilidade da isenção prevista para os agrupamentos autónomos de pessoas 

previstos quer na legislação interna, quer na Directiva do IVA, sendo que na sua 

perspectiva o agrupamento europeu a criar estaria abrangido.  

O Ministro das Finanças considerou que a aplicabilidade da referida isenção estava 

prejudicada pelo facto de a sua concessão poder conduzir à existência de distorções na 

concorrência.  

Posteriormente, já numa apreciação judicial da questão, o Tribunal Administrativo de 

Varsóvia veio anular a decisão do Ministro das Finanças, considerando não existir 

qualquer risco de distorção. 

No âmbito de recurso apresentado pelo Ministro contra a decisão de anulação, o 

Supremo Tribunal da Justiça Polaco decide, atenta a matéria em causa, suspender a 

instância e iniciar pedido de reenvio prejudicial, no âmbito do qual, colocou as seguintes 

três questões:  

(i) É compatível com a Directiva do IVA, a disposição nacional que regula o âmbito de 

aplicação da isenção relativa aos AAP que não define o procedimento e os 

pressupostos para determinar a verificação da existência de distorção de 

concorrência?  

(ii) Quais deverão ser os critérios para determinar a existência distorção de 

concorrência? e, 

(iii) É relevante para a resposta à segunda questão o facto de os membros do AAP 

estarem sujeitos a jurisdições de vários Estados-membros? 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

Tendo por referência as questões colocadas pelo órgão de reenvio, o Tribunal começa 

por referir, a título preliminar que a Aviva e as demais sociedades do grupo desenvolvem 

uma actividade económica na área dos seguros e que os serviços que pretendem 

implementar através do AAP são directamente necessários para a sua actividade.  
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De acordo com o Tribunal, a análise das questões colocadas deve ter como ponto prévio 

a análise da aplicabilidade da isenção em apreço às pessoas que exercem a sua 

actividade económica na área dos seguros e se estão igualmente abrangidos os serviços 

necessários ao exercício da actividade. 

Neste contexto, nota o Tribunal que a isenção prevista para os AAP, não exclui, no seu 

elemento literal, os AAP cujos membros desenvolvam a sua actividade no domínio dos 

seguros enquanto actividade isenta nos termos da Directiva do IVA. 

De todo o modo, o Tribunal relembra que a interpretação deve também considerar uma 

lógica integrada das normas, recorrendo à sistemática da Directiva IVA. 

Nesta medida, entende o Tribunal que uma vez que a isenção da actividade seguradora 

se encontra prevista no capítulo 3 da Directiva do IVA sob a epígrafe “Isenções em 

benefício de outras actividades” e que, por outro lado, a isenção pretendida pela Aviva 

se encontra regulada num capítulo diferente relativo a “isenções em beneficio de certas 

actividades de interesse geral”, tal facto indica que as isenções previstas num capítulo, 

não são extensíveis às outras actividades.  

Pelo que, a actividade seguradora, sendo considerada uma “outra actividade” fica, no 

entendimento do Tribunal de Justiça, excluída da isenção prevista para os AAP, o 

agrupamento autónomo cuja actividade não se qualifique como “certas actividades de 

interesse geral”. 

Deste modo, o APP a criar pelo grupo Aviva, não se encontra abrangido pela isenção, na 

medida em que não se encontrando a actividade seguradora abrangida pela mesma, as 

actividades necessárias ao seu desenvolvimento estão, igualmente, excluídas.  

A final, o Tribunal assume a divergência de entendimento face ao Acórdão 

Takasatorringen de 2003, para referir que as autoridades nacionais não podem, 

legitimamente, invocar esta interpretação da Directiva para liquidar IVA aos AAP aos 

quais tenha sido reconhecida a isenção e cujos membros desenvolvam a actividade de 

seguros. 

Reafirma o Tribunal que a jurisprudência constante refere que uma Directiva não pode, 

por si só criar obrigações a particulares ou ser invocada contra eles.  
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Acrescenta ainda o Tribunal que a interpretação e aplicação das normas pertinentes de 

direito interno é limitada pelos princípios gerais de direito, designadamente, a da 

segurança jurídica e da não retroactividade, em conformidade com os princípios gerais 

do Direito da União. 

Em face da conclusão sobre a não aplicabilidade da isenção ao AAP em questão, o 

Tribunal considera prejudicado o conhecimento das demais questões. 

DECISÃO 

O Tribunal de Justiça considera que a norma que contempla a isenção prevista para os 

AAP que desenvolvam uma actividade de interesse geral deve ser interpretada no 

sentido de apenas incluir estas últimas actividades e que, por conseguinte, ficam 

excluídos os AAP cujos membros exerçam actividades na área dos seguros, não sendo 

esta, para efeitos da Directiva, uma actividade de interesse geral. 

IMPLICAÇÕES NO DIREITO PORTUGUÊS 

Muito embora esta decisão restinga a possibilidade de a Administração tributária e de 

os Tribunais virem alterar o entendimento quanto às isenções já reconhecidas, em nome 

do principio da não retroactividade, mantém-se a incerteza sobre aquele que vai ser o 

posicionamento da Administração tributário quanto à interpretação do artigo 9.º, n.º 21 

do Código do IVA. 
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4. 

NÚMERO DO PROCESSO: C-73/16 

NOME: Puškár 

DATA: 27 de Setembro de 2017 

ASSUNTO: Protecção de dados pessoais no combate à fraude fiscal 

 

FACTOS 

O Senhor Puškár foi inscrito pelas Autoridades fiscais eslovacas numa lista que reúne as 

pessoas físicas que ocupam cargos directivos fictícios. O mesmo requereu, neste 

contexto, a remoção e a não inscrição de qualquer menção que lhe dissesse respeito 

nesta lista e noutros suportes equivalentes em virtude do seu direito à protecção de 

dados pessoais.  

As sucessivas acções intentadas, para este efeito, por parte do Senhor Puškár e por duas 

outras pessoas inscritas na lista controvertida, conduziram à intervenção do Supremo 

Tribunal da República Eslovaca que indeferiu o seu pedido por razões processuais, ou 

seja, por não ter esgotado todas as vias de recurso nas autoridades administrativas 

nacionais. 

Nesta sequência foi interposto recurso no Tribunal Constitucional da República 

Eslovaca, que considerou que o Supremo Tribunal tinha violado vários direitos 

fundamentais, nomeadamente o direito a um processo equitativo, o direito ao respeito 

da vida privada e o direito à protecção dos dados pessoais. As decisões do Supremo 

foram, então, anuladas e o processo voltou a este, de modo a pronunciar-se novamente. 

O Supremo Tribunal da República Eslovaca decidiu, então, requerer a intervenção do 

TJUE de forma a perceber se, à luz das normas europeias, é possível  

(i) uma legislação nacional fazer depender o exercício de um recurso jurisdicional 

apresentado por uma pessoa que alega a violação do seu direito à protecção dos 

dados pessoais ao esgotamento prévio das vias de recurso administrativo 

disponíveis;  
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(ii) uma jurisdição nacional recusar como meio de prova de uma violação da protecção 

de dados pessoais, uma lista apresentada pela pessoa visada, que contém os seus 

dados, e que foi obtida sem o consentimento legalmente exigido do responsável do 

tratamento desses dados; e, 

(iii) o tratamento de dados pessoais pelas Autoridades nacionais para efeitos da 

cobrança de impostos e de luta contra a fraude fiscal. 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

Neste contexto, o TJUE teria de interpretar o artigo da Carta dos Direitos Fundamentais 

da União Europeia, sobre o direito de acção e de acesso a um tribunal imparcial, a 

Directiva relativa à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento 

de dados pessoais e à livre circulação desses dados (Directiva 95/46/CE), em específico 

no que diz respeito às condições de legalidade do tratamento dos mesmos. 

Em relação à primeira questão, o Tribunal considera que a exigência de esgotamento 

prévio das vias de recurso administrativo é uma limitação justificável do direito a uma 

acção perante um tribunal imparcial. Contudo, tal exigência não poderá afectar 

desproporcionadamente o direito a uma acção perante um tribunal.  

Neste sentido, entende o Tribunal que esta exigência não poderá impedir o Senhor. 

Puškár de ver a sua causa julgada num prazo razoável e sem impor custos excessivos.  

Quanto à segunda pergunta, o Tribunal considera que a rejeição da lista controvertida 

como meio de prova de uma violação da protecção dos dados pessoais constitui uma 

restrição do direito a uma acção judicial. A menos que tal restrição se justifique na 

medida em que está prevista na legislação nacional e que respeite tanto o conteúdo 

essencial do direito a uma acção judicial como o princípio da proporcionalidade. 

Relativamente à terceira questão, o Tribunal considera que a criação e manutenção da 

lista controvertida, constitui um tratamento necessário para efeitos da cobrança de 

impostos e da luta contra a fraude fiscal.  

No entanto, o TJUE afirma que para criar uma lista contendo dados pessoais sem o 

consentimento das pessoas em causa, deve assegurar-se que (i) essas autoridades 
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foram investidas pela legislação nacional de missões de interesse público para este 

efeito, (ii) a inscrição do nome das pessoas em causa é efectivamente adequada e 

necessária para alcançar os objectivos prosseguidos, (iii) há indícios suficientes para 

presumir que a inscrição das pessoas é justificada e, por outro, (iv) estão cumpridos 

todos os requisitos de licitude deste tratamento de dados pessoais impostos pela 

Directiva relativa à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento 

de dados pessoais e à livre circulação desses dados (Directiva 95/46/CE). 

DECISÃO 

Por todo o exposto, concluiu o Tribunal de Justiça que a Carta dos Direitos Fundamentais 

da União Europeia não impede um órgão jurisdicional nacional de exigir o esgotamento 

prévio das vias de recurso administrativo desde que o princípio da proporcionalidade 

seja respeitado.  

Por outro lado, o TJUE reconheceu que a mesma disposição se opõe, no entanto, a 

exclusão da lista controvertida como meio de prova da violação dos direitos previstos na 

Directiva relativa à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento 

de dados pessoais e à livre circulação desses dados (Directiva 95/46/CE). 

Sendo, contudo, esta lista considerada como necessária para efeitos da cobrança de 

impostos e da luta contra a fraude fiscal, desde que cumpridos os requisitos impostos e 

conforme ao disposto na Directiva em análise. 

IMPLICAÇÕES NO DIREITO PORTUGUÊS 

Relativamente à exigência de esgotamento prévio das vias de recurso administrativo, 

sendo em direito português uma exigência aplicável apenas em casos específicos, a 

decisão Puškár terá um impacto limitado.  

Por outro lado, a decisão Puškár reforça a garantia do contribuinte quanto à 

possibilidade de recorrer aos meios de prova, legalmente previstos, para demonstrar 

uma violação do seu direito à protecção dos seus dados pessoais tratados, 

nomeadamente, pelas Autoridades fiscais. 
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Ademais, apesar de reconhecer a possibilidade para as Autoridades fiscais de 

estabelecer listas com informações pessoais dos contribuintes com intuito da cobrança 

de impostos e da luta contra a fraude fiscal, a decisão Puškár garante um 

enquadramento rigoroso deste meio de controlo.  

Com efeito, apenas as entidades a quem foram legalmente conferidas missões de 

interesse público poderão elaborar e manter listas contendo informações pessoais. 

Devendo estas informações serem exclusivamente adequadas, necessárias e 

justificadas para a cobrança de impostos e a luta contra a fraude fiscal. 

 

Lisboa, 30 de Novembro de 2017 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Marta Machado de Almeida 

Jorge S. Lopes de Sousa 

Soraia João Silva 

Filipa Gomes Teixeira 

Margot Lopes Martins 
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